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רקע 

מדינת ישראל הוקמה כמדינת הגירה, אידאולוגיה של  "קיבוץ גלויות" 
הייתה הרציונל שגיבש אלפי פליטים מרחבי העולם באותה טריטוריה, 
את  לקבל  כדי  הומצאו  ארכיטקטוניים  פתרונות  שלטון.  אותו  תחת 
פיתוח).  ערי  שיכונים,  (מעברות,  לילה  בן  שהגיעו  המהגרים  כמויות 
תכנית פריסה על פני כל הטריטוריה גובשה בפרק זמן קצר (תכנית 
שרון) תכנית שמטרתה לתקוע יתד בטריטוריה החדשה לסמן בעלות, 
לייצג  בכדי  אומץ  למסע ההגירה. הסגנון המודרניסטית  סוף  למצוא 
את נאורות הקהילה שתייוצר, קהילה שתביא את חזון הקידמה לארץ 

נחשלת. קהילה של מהגרים. מהגרים עם תפקיד.

בקפיצה היסטורית לשנות האלפיים מהגרים ופליטים מקשטים את 
חיי היומיום בישראל ובעולם. מהגר הוא מצב קיומי בעולם הגלובאלי. 
שכונות מהגרים בלב תל אביב, מתקן חולות בדרום, עובדים סיעודיים 
הגלויות.  קיבוץ  במסגרת  שהובאה  המהגרים  אוכלוסיית  בתוך 
מצבו  את  לשפר  חולם  בארץ  שגדל  הביניים  מעמד  לאלו  במקביל 
אחרות  לארצות  להגר  בוחרים  משגת  והשכלתם  שידם  אלו  הכלכלי, 
שם תנאי המחייה נוחים יותר. אלו שידם אינה משגת הופכים לפליטי 
ומסביבנו?   הערים.  במרכזי  הציבורי  המרחב  את  המנקדים  דיור 
פליטי  מילוני  שמייצאות  פוליטית  בהפיכות  בוער  התיכון  המזרח 
את  תורם  הכדור  של  הדרומי  בחלקו  העוני  העולם.  לרחבי  מלחמה 
חלקו לנדידת מהגרים ופליטים מהמדינות הלא מפותחות אל אלו בהן 

הכלכלה יציבה יותר. 

ארכיטקטורה של הגירה מאפיינת את המרחב הישראלי ואת העולם , 
של  ארכיטקטורה  תקופתנו.  את  ומעצבת  מקום  בכל  נוצרת  היא  
היא  נפשי.  ומצב  ומרחב  קהילה  היא  מבנים.  רק  לא  היא  הגירה 
מתחילה להבנות בטריטוריה אחת, עם תקווה והבטחה שקשורים בט�
להיווצר  מתחילה  בו  דרך  כברת  מסע,  עוברת  היא  חדשה.  ריטוריה 
בה  זרה  אחרת,  בטריטוריה  וממשיכה  משותפת   קבוצתית  תודעה 
התקוות והחלומות פוגשים מציאות. ארכיטקטורה של הגירה היא אר�

כיטקטורה ניידת עם נקודת התחלה אך ללא סוף. 
   

ההצעה לביתן הישראלי לביאנלה של ונציה 2016 מציגה מבט עכשווי 
מעלה  ההצעה  ימינו.  של  הנוודים  הפליטים,  המהגרים,  תופעת  על 
שאלות לגבי זהות ותחושת שייכות בקרב קהילת מהגרים ארכיטיפית 
התופעה  על  רחב  מבט  הצגת  לצורך  הביאנלה.  בתקופת  שתיווצר 
בחרנו להציג את הארכיטקטורה של ההגירה כמצב מתמשך אינסופי 

המחולק לשלושה שלבים: אריזה, מסע ופעולה אורבאנית.  
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את  לצמצם  בה אדם מחוייב  סיטואציה  יוצרת  ההגירה 
אמצעי הקיום שלו למינימום הכרחי.

בשאיפה  ופיזית  מנטלית  קיום  ערכת  מייצר  המהגר 
שתשרת אותו ליישוב מחדש בטרטורית היעד.

בשלב האריזה המרחב הביתי מצטמצם מחלל המגורים 
לנפח המארז. המרחב הפרטי של המהגר נמוג לחלוטין 

לתוך מרחב ציבורי דיפוזי.

כל מהגר יקבל ארגז במידות נפח של חצי מטר מעוקב. 
והכלים  חייו,האמצעים  את  המהגר  יארוז  זה  בארגז 

לבניית המגורים בטרטורית היעד.
להצגה  בהמשך  שישמש  בוידאו,  יתועד  האריזה  מהלך 

בביתן הישראלי.
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שלב שני - המסע |  זהות של מטרה משותפת

האנייה, בעזבה את הנמל, מהווה מבנה צף באקסטרטוריה. 
האניה כמבנה אורבאני מסמנת את העולים עליה כתושבים, 

כשכנים, כקהילה.
ומערכת  יסודות  הנחת  מאפשר  האקסטריטויאלי  המסע 
אחיזה  חזרה  מקבל  חדשה.המהגר  קהילה  ליצירת  כללים 

במרחב פרטי ארעי (חדר האנייה).

בתא  ומקום  האניה  גבי  על  מגורים  חלל  יקבל  מהגר  כל 
המטען לארגז הכבודה שלו.

בוידאו, שישמש בהמשך  יתועדו המהגרים  במהלך המסע 
להצגה בביתן הישראלי.

שלב שלישי - התיישבות | זהות של זרים

אוריאנטציה  וחסר  ידוע  בלתי  מרחב  היא  החדשה  הארץ 
עבור המהגר.

 . זר  בו  שרואה  וחוקים  כללים  במערכת  נתקל  המהגר 
ארכיטקטורה  לייצר  אותו  מחייבת  זו  מערערת  סיטואציה 

מהירה, גמישה וחתרנית.
שליטה  מערכות   , קיום  מנגנוני  מייצרת  המהגרים  קהילת 

ובקרה עצמיים על מנת לשרוד . 
ארכיטקטורת מהגרים  היא זמנית , מיידית ,קלה וניידת . 

כל מהגר יקבל תא שטח קטן בו יקים מבנה ארעי למגורים 
בעזרת הכבודה והאמצעים שהביא מארץ המוצא. �שכונת 

המהגרים� תתקיים במהלך כל הביאנלה. 
חיי  את  אונליין  שתשדר  מצלמה  תוצב  שטח  תא  כל  לצד 

היומיום לביתן הישראלי.



חלל הביתן יחולק לשלושה מיצבי וידאו. כל מיצב ייצג שלב בפרוייקט.
בכל מיצב יהיו 100 מסכים כאשר כל אחד מהם יציג את נרטיב ההגירה של מהגר בודד.

מיצב שלב האריזה יראה 100 סרטונים ערוכים של תהלכי עזיבה ואריזה.
מיצב המסע יראה 100 סיפורים ערוכים של תהליך המסע באנייה.

מיצב ההתיישבות יראה 100 שידורים חיים יומיומיים של חיי המושבה החדשה.
כל מהגר יופיע בשלושת השלבים בהתאמה.


